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Texto base


Mateus 6:9-15



Vers. 12 “e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos
perdoado aos nossos devedores;”



Vers. 14 “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celestial vos perdoará a vós;”



Vers. 15 “se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai
perdoará vossas ofensas.”

PERDOAR É FÁCIL? PERDOAR É FACULTATIVO?

Mas o que é o perdão?


“A palavra grega traduzida como "perdoar" significa literalmente cancelar
ou remir. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação e foi
algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para
entendermos o significado desta palavra dentro do conceito bíblico de
perdão, precisamos entender que o pecador é um devedor espiritual.”
Fonte: http://www.estudosdabiblia.net/d42.htm

O perdão é consciente!


“Mesmo que nossos sentimentos (raiva, tristeza) nos pressionem à
vingança ou separação, temos que conscientemente procurar o caminho
do perdão!

Tito 2:11-14 “Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a
todos os homens, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às
paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, e justa, e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do
nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós
para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo todo seu,
zeloso de boas obras.

Formando o perdão racionalmente
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Pedro,
aproximando-se dele,
lhe
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Formando o perdão racionalmente...


Mateus 18:23-35

•

Dívida do servo - 10 mil talentos

TALENTO = 21,6kg de Prata

TOTAL DÍVIDA = 216 TONELADAS DE PRATA, OU SEJA, APROXIMADAMENTE 4 CAMINHÕES
BITREM DE PRATA.
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Mateus 18:23-35

•

Dívida do conservo – 100 denários

DENÁRIO = 1 moeda de Prata = 4 g de prata = 1 dia de salário
TOTAL DÍVIDA = 1,6% de TALENTO (cada talento = 6000 denários), ou seja, 400g de prata
DEVEMOS PERDOAR POIS O SENHOR NOS PERDOOU INFINITAMENTE MAIS!

Reflexões para o dia a dia:


Se o meu “agressor” não está arrependido; devo perdoá-lo?

Lucas 17:3-4 “Tende cuidado de vós mesmos; se teu irmão pecar,
repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tende cuidado de vós
mesmos; se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoalhe.”


Então devo esperar ele se arrepender?

A bíblia mostra o amor como atitude, devemos orar para que o Espírito
Santo abra seus olhos e, onde possível orientá-lo (pregar o Evangelho) para
que possa entender o que fez, vir a arrepender-se e ser perdoado.

Reflexões para o dia a dia:


Mas, e se em meu coração não há vontade de perdoar?

O perdão deve ser uma atitude racional como vimos, movida pelo amor à Deus e à
Sua Lei.


Perdoar é esquecer o que sofri?

Não. Em Apocalipse 20:12: “E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do
trono; e abriram-se uns livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida; e os mortos
foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas
obras.”; vemos que nossos pecados não serão “apagados”, mas, quando
arrependidos em Cristo Jesus somos perdoados.
Perdoar é “cancelar” a dívida , assim como Jesus Cristo fez por nós, para que
nossos pecados, ou seja, nossas dívidas percam seus efeitos futuros (Morte.
Separação do homem de Deus).
As consequências dos erros serão impostas pela justiça de Deus e não pela nossa.

Reflexões para o dia a dia:


Como confiar novamente neste “devedor”?

O verdadeiro arrependimento deste “devedor” o levará à mudança de
atitude alicerçando esta retomada da confiança.

